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ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the
effect of blood contamination on the compressive
strength and hardness of temporary and permanent
luting cements.
A total of 120 specimens, 20 specimens (6 mm
diameter, 12 mm height) for each dental cement were
prepared. Half of samples for each material were
contaminated with blood during mixing procedure.
The samples of control group were not contaminated
with blood. After 24 hours, compressive strength and
hardness test (Vickers) were applied.
According to the results of the compressive
strength test, when control groups and groups have
blood contamination were compared, the difference
was found to be statistically significant.
The results of hardness test showed that blood
contamination had decreased the hardness values of
luting cements.
Key Words: Cement, Blood contamination,
Compressive strength, Hardness.

ÖZET
Bu çal ma, kan kontaminasyonunun geçici ve
daimi olarak kullan lan yap t r c simanlar n kompressif
dayan kl l k ve sertlikleri üzerine etkisini incelemek
amac yla yap lm t r.
Her bir simandan 20 adet (6 mm çap nda, 12
mm yüksekli5inde) olmak üzere toplam 120 adet
siman örnek haz rlanm t r. Haz rlanan örneklerin yar s
kar t rma i lemi s ras nda kan ile kontamine edilmi ,
kalan örnekler kan ile kontamine edilmemi kontrol
grubunu olu turmu tur. Örnekler haz rland ktan 24
saat sonra, kompressif dayan kl l k ve sertlik testi
(Vickers) uygulanm t r.
Kompressif dayan kl l k test sonuçlar na göre;
kontrol grubu ve kan kontaminasyonlu gruplar
kar la t r ld 5 nda istatistiksel olarak önemli farkl l k
bulundu5u belirlenmi tir.
Sertlik testi sonuçlar ise kan kontaminasyonunun yap t r c simanlar n sertliklerinde azalmaya
neden oldu5unu göstermektedir.
Anahtar
Kelimeler:
Simanlar,
Kan
kontaminasyonu, Kompressif dayan kl l k, Sertlik.

Restorasyonlar n simantasyonlar s ras nda,
siman n kan ve tükürükle kontamine olmas fiziksel ve
mekanik özelliklerini olumsuz olarak etkilemektedir.3-6
Siman n tükürüklü ve kanl ortamlarda sertle mesi
s ras nda, aç 5a ç kan fosforik asit, siman n yap s ndan
uzakla r ve yüzey mat ve yumu ak bir hal al r.5
Bu
nedenle siman n di e uygulanmas s ras nda, di ve
çevre dokular n n kurutulmas , tükürük ve kanla
kontamine olmalar n n engellenmesi gerekir. 7-9
Bu çal ma kan ile kontamine olmu daimi ve
geçici yap t rma simanlar n n kompressif dayan kl l k
ve sertlik de5erlerini, kontamine olmam örneklerle
kar la t rmal olarak incelemek amac yla yap lm t r.

G R
Simanlar, sabit protetik restorasyonlar n
geçici veya daimi olarak yap t r lmalar nda kullan lan
materyallerdir. Bunun yan nda restoratif i lemlerde
kaide ve dolgu maddesi olarak da kullan l rlar.1,2 Bu
amaçla kullan lan çinko fosfat simanlar, polikarboksilat
simanlar, siliko fosfat simanlar, polimetakrilat esasl
simanlar, çinko oksit öjenol simanlar ve cam iyonomer
simanlar, birbirinden farkl mekanik ve biyolojik
özelliklere sahiptirler.1
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MATERYAL ve METOD
1. Kompressif Dayan2kl2l2k Testi:
Örneklerin haz rlanmas için, 6 mm. çap nda,
12 mm. yüksekli5inde bo luk içeren ayr labilir,
birle tirilebilir çelik kal p kullan lm t r ( Resim1).10
Yap may önlemek için, mikrokristalin mumunun tolüendeki %3’lük solüsyonuyla metalin yüzeyi
kaplanm t r. Siman yüzeyinin düzgün olmas amac yla,
metal kal p siman cam n n üzerine konulmu tur. Tablo
1’de gösterilen klini5imizde rutinde kullan lan, dört daimi ve iki geçici yap t rma siman üretici firman n önerileri do5rultusunda haz rlanarak çelik modele doldurulmu , ikinci cam, model üzerine yerle tirilmi ve cam
üzerine bast r larak el bas nc alt nda 4.5 dakika bas nç
uygulanm t r. Siman tam sertle tikten sonra vidalar
aç lm siman örnek modelden ç kar lm t r.

Böylece her bir simandan 5 adet olmak üzere
toplam 30 örnek haz rlanm t r. Kan kontaminasyonlu
örnekleri elde etmek için, kar t rma a amas n n
sonunda enjektör ile çok küçük bir damla kan (0.0001
ml) eklenmi tir.3 Kan ve siman homojen olarak
kar t r l p mikrokristalin mumunun toluendeki %3’lük
solüsyonuyla kaplanm
olan çelik modele doldurulmu , her bir simandan 5’er tane olmak üzere
toplam 30 örnek elde edilmi tir. Haz rlanan örnekler
37oC’de etüv içerisinde distile suda 24 saat b rak lm ,
24 saat sonra Hounsfield tensometrede (Hounsfield
Test Equipment Company, HTE 37 Fullerton Road,
Croydon, England) kompressif dayan kl l k testi
uygulanm t r. Testte yük, 0.5 mm/ dk h zla örneklerin
uzun eksenlerine paralel olarak uygulanm , ilk k r lma
an ndaki kuvvet N olarak tespit edilmi tir.
2. Sertlik testi:
Her
bir
simandan
10’ar
(5’i
kan
kontaminasyonlu, 5’i kontrol grubu) adet olmak üzere
toplam 60 örnek yukar da anlat lan yöntemle
haz rlanm ve 24 saat sonra Vickers sertlik (Zeiss, Carl
Zeiss Jenar, Germany) testi uygulanm t r.
3. statistiksel De6erlendirme:
Verilerin de5erlendirilmesi için çift yönlü
varyans analizi kullan lm t r. Çoklu kar la t rmalar için
(LSD; Least Significant Difference) testi yap lm ,
ortalama ve standart sapmalar hesaplanm t r.11

Resim 1. Örneklerin haz rland 5 çelik kal p.

BULGULAR
Daimi yap t rma i leminde kullan lan simanTablo 1. Çal mada kullan lan yap t r c simanlar ve üretici
lar n göstermi olduklar kompressif dayan kl l k de5erfirmalar.
lerinin, ortalama ve standart sapma sonuçlar Tablo
2’de, varyans analiz sonuçlar Tablo 3’de gösterilmi tir.

Yap27t2r2c2 siman Marka

Üretici firma

Geçici simanlar
Öjenollü

Tempbond

Kerr, Salerno, Italy

Öjenolsüz

Provilat

Promedica,
Neumünster
West Germany

Adhesor

SpofaDentalPraha,
Sernokostelecká
Drala Dental-KG, Hamburg
Germany
VOCO Cuxhaven Germany

Tablo 2. Daimi simanlarda kompressif dayan kl l k testinin
ortalama ve standart sapma de5erleri (Birim; Newton).

Daimi simanlar
Çinko
fosfat
siman
Polikarboksilat
Glass ionomer
Resin siman

Drala
Polycarboxylate
Aqua Meron
RelyX ARC

3
M
ESPE
Germany

Kontrol Grubu
Daimi Simanlar

Seefeld-

X ± Sd

Resin siman

707.60 ± 5.98

604.60 ± 5.13

Çinko fosfat siman

358.20 ± 8.04

221.40 ± 4.29

Polikarboksilat siman

169.00 ± 3.08

136.80 ± 5.72

Cam ionomer siman

508.60 ± 2.30

397.80 ± 6.22

n=5

11

X ± Sd

Kan Kontaminasyonlu
Grup
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Tablo 3. Daimi simanlarda kompressif dayan kl l k testi
sonuçlar n n varyans analizi.

Tablo 6. Geçici simanlarda kompressif dayan kl l k testinin
ortalama ve standart sapma de5erleri (Birim; Newton).

Varyasyon

Serbestlik

Kareler

Kareler

F De5eri

Kaynaklar

Derecesi

Toplam

Ortalamas

Materyal
Kan
Kontaminasyonu
Materyal X Kan
Kontaminasyonu

3

1410439.00

470146.33

16261.00***

Geçici Simanlar

1

91548.90

91548.90

3167.66***

Tempbond NE

52.80 ± 4.15

35.20 ± 2.28

3

15006.90

5002.30

173.02***

61.00 ± 1.58

32

925.20

28.91

Provilat
n=5

70.00 ± 4.06

Hata

Kontrol Grubu

Kan

Kontaminasyonlu

Grup
X ± Sd

X ± Sd

***: p<0.001

Daimi yap t rma i leminde kullan lan simanlar n sertlik de5erlerinin, ortalama ve standart sapma
sonuçlar Tablo 4’de, varyans analiz sonuçlar Tablo
5’de gösterilmi tir.
Geçici simanlar n kompressif dayan kl l k de5erlerinin, incelenen faktörlere göre ortalama ve standart
sapma de5erleri Tablo 6’da, varyans analiz sonuçlar
Tablo 7’de gösterilmi tir.
Geçici yap t rma i leminde kullan lan simanlar n sertlik de5erlerinin, ortalama ve standart sapma
sonuçlar Tablo 8’de, varyans analiz sonuçlar Tablo
9’da gösterilmi tir.

Tablo 7. Geçici simanlarda kompressif dayan kl l k testi
sonuçlar n n varyans analizi.

Daimi Simanlar

X ± Sd

Resin siman

Kareler
Toplam

Kareler
Ortalamas

F De5eri

Materyal

1

51.20

51.20

9.85***

Kan

1

145.80

145.80

28.04***

Kontaminasyonu
Materyal
X
Kan
Kontaminasyonu

1

20.00

20.00

3.85***

16

83.20

5.20

Tablo 8. Geçici simanlarda sertlik testinin ortalama ve
standart sapma de5erleri (Birim; VHN).

Kan Kontaminasyonlu
Grup

Kontrol Grubu

X± Sd

173.40 ± 4.39

Serbestlik
Derecesi

Hata
***: p<0.001

Tablo 4. Daimi simanlarda sertlik testinin ortalama ve
standart sapma de5erleri (Birim;VHN).
Kontrol Grubu

Varyasyon
Kaynaklar

Geçici Simanlar

Kan Kontaminasyonlu
Grup

X ± Sd

119.60 ± 2.70

X ± Sd

Tempbond NE

48.80 ± 1.48

41.40 ± 1.52

50.00 ± 2.24

46.60 ± 3.36

Çinko fosfat siman

91.00 ± 1.58

79.40 ± 2.41

Polikarboksilat siman

82.20 ± 2.28

70.60 ± 1.52

Provilat

Cam ionomer siman

115.40 ± 3.36

91.00 ± 2.92

n=5

n=5

Tablo 5. Daimi simanlarda sertlik testi sonuçlar n n varyans

Tablo 9. Geçici simanlarda sertlik testi sonuçlar n n varyans
analizi.

analizi.
Serbestlik
Derecesi

Kareler
Toplam

Kareler
Ortalamas

F De5eri

Materyal

3

29165.68

9721.89

1250.40***

Kan

1

6426.23

6426.23

826.52***

Varyasyon

Varyasyon Kaynaklar

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Toplam

Kareler
Ortalamas

F De5eri

Materyal

1

2311.25

2311.25

223.31***

Kan Kontaminasyonu
Materyal
X
Kontaminasyonu

1

884.45

884.45

85.45***

1

92.45

92.45

8.93***

16

165.60

10.35

Kaynaklar

Kontaminasyonu
Materyal X Kan
Kontaminasyonu

3

2971.08

990.36

Hata

32

248.80

7.77

127.38***

Hata
***: p<0.001

***: p<0.001
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24 saat 37 oC’ de distile suda bekletilmi , daha sonra
test uygulanm t r.
Tensometre ile elde edilen test sonuçlar na
göre, daimi simanlarda en yüksek kompressif dayan kl l k de5eri, resin (707.60 N) simanda, en dü ük de5er
ise polikarboksilat simanda (136.80 N) bulunmu tur.
Geçici simanlarda ise, en yüksek kompressif dayan kl l k de5eri öjenolsüz siman olan Provilat (70.00 N) da,
en dü ük de5er ise, öjenollu siman olan Tempbond
(35.20 N) da tespit edilmi tir. Öjenollü geçicici simanlarda ba5lay c maddelerin özelli5inden dolay maddenin bas nçlara ve kopma-gerilme kuvvetlerine kar direnci oldukça zay ft r, bu nedenlede en dü ük kompressif dayan kl l k de5eri Tempbondda elde edilmi tir.
Bu çal man n sonuçlar erken dönemde kan
ile kontaminasyonun bütün siman tiplerinin kompressif
dayan kl l klar nda istatistiksel olarak önemli (p<0.001)
oranda azalmaya neden oldu5unu göstermi tir.
Branco ve Hegdahl12 polikarboksilat simanlar n çinko fosfat simanlara göre daha az kompressif
dayan kl l 5a sahip oldu5unu ifade etmi lerdir. Bu çal mada da polikarboksilat siman çinko fosfat simandan
daha az kompressif dayan kl l k de5erleri göstermi tir.
Bu sonuç yukar daki ara t r c lar n bulgular ile uyum
göstermektedir.
Keyf ve An l6 yapt klar çal ma sonucunda;
kontrol grubu örneklerinde kompressif dayan kl l k
de5erlerinin en fazla cam ionomer simanda, en dü ük
ise polikarboksilat simanda oldu5unu tespit etmi lerdir.
Kan kontaminasyonlu örneklerde ise en yüksek de5eri
çinko fosfat simanda, en dü ük de5eri ise
polikarboksilat simanda belirlemi lerdir. Polikarboksilat
siman n, gerek kontrol grubunda gerekse kan
kontaminasyonlu grupta en dayan ks z oldu5unu ifade
etmi lerdir.
Bu çal mada polikarboksilat siman n hem kan
kontaminasyonlu hemde kontrol grubunda en az
kompressif dayan kl l k ve sertlik de5erleri gösterdi5i,
cam ionomer siman n ise resin simandan az olmakla
birlikte oldukça iyi de5erler gösterdi5i saptanm olup,
bu sonuç yukar daki ara t r c lar n bulgular ile uyum
göstermektedir.
Cam ionomer simanlar ilk kez 1972 y l nda
Wilson ve Kent taraf ndan silikat simanlar n, kompozit
rezinlerin ve polikarboksilat simanlar n en iyi
özelliklerinin birle tirilmesi amaçlanarak üretilmi tir.17
Ga Rey ve arkada lar 3 simante edilen implant
desteklerde yapt klar çal mada, s l döngü ile yük
i lem ve kan kontaminasyonu kombinasyonunun

Tüm incelenen parametlerdeki varyans analiz
tablolar incelendi5inde; siman türünün, kan kontaminasyonunun ve interaksiyonlar n (kan kontaminasyonu
x siman türü) çok önemli oldu5u (p<0.001) istatistiksel
olarak tespit edilmi tir.
Her iki siman türü içinde kontrol ve kan kontaminasyonlu gruplarda sertlik ve kompressif dayan kl l k de5erlerinin birbirinden farkl oldu5u istatistiksel
olarak tespit edilmi olup, kan kontaminasyonunun bu
faktörlerde azalmaya sebep oldu5u görülmü tür.
Yap lan çoklu kar la t rma (LSD) testi
sonucunda;
- Kullan lan dört daimi siman n sertlik ve
kompressif dayan kl l k de5erlerinin birbirinden farkl
oldu5u, her iki grupta da polikarboksilat siman
(kontrol; 169.00 N, kan kontaminasyonlu; 136.80 N)
en az kompressif dayan kl l 5a sahip iken, resin siman n (kontrol grubu; 707.60 N, kan kontaminasyonlu;
604.60 N) en fazla kompressif dayan kl l 5a sahip
oldu5u, sertlik de5erleri aç s ndan da; yine polikarboksilat siman (kontrol grubu; 82.20 VHN ve kan kontaminasyonlu; 70.60 VHN) en az de5ere sahip iken,
resin siman n (kontrol grubu; 173.40 VHN, kan kontaminasyonlu; 119.60VHN) en fazla sertli5e sahip oldu5u
saptanm t r.
- Öjenollü ve öjenolsüz geçici simanlar n
birbirinden farkl sertlik ve kompressif dayan kl l k
de5erleri gösterdi5i, öjenol içeren Tempbond siman n
her iki grupta da en az kompressif dayan kl l k (kontrol
grubu; 52.80 ve kan kontaminasyonlu; 35.20) ve
sertlik
(kontrol grubu; 48,80 VHN ve kan
kontaminasyonlu; 41.40 VHN) de5erlerine sahip
oldu5u, öjenolsüz siman olan Provilat’ n en fazla
kompressif dayan kl l k (kontrol grubu; 70.00 N ve kan
kontaminasyonlu; 61.00 N) ve sertlik (kontrol grubu;
50.00 VHN ve kan kontaminasyonlu; 46.60 VHN)
de5erleri gösterdi5i istatistiksel olarak tespit edilmi tir.
TARTI MA
Simanlar n kompressif dayan kl l klar restorasyonlar n tutuculuk özellikleri aç s ndan önemlidir.12
Jorgensen ve Holst13 çe itli yap t r c simanlar n kompressif dayan kl l klar ile tutuculuklar aras nda direkt bir
ili ki oldu5unu tespit etmi ler, Stevens14
ise
kompressif dayan kl l k ve restorasyonlar n tutuculu5u
aras nda bir ili ki olmad 5 n ileri sürmektedir.
Bu çal mada kompressif dayan kl l k testleri
ADA’n n 8 ve 30 no’lu spesifikasyonlar na uygun olarak
yap lm t r.15,16 Siman örnekler haz rland ktan sonra,
13
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çekme kuvvetlerine kar oldukça dirençsizdir.5 Elde
edilen sonuçlar simanlar n kimyasal yap s ndaki
farkl l ktan kaynaklanm olabilir.
Bu çal man n sonuçlar , kan kontaminasynunun simanlar n sertlik ve kompressif dayan kl l klar
üzerinde olumsuz etki yapt 5 n göstermektedir. Bu
durum, siman n sertle mesi s ras nda, aç 5a ç kan
fosforik asitin kanl ortamlarda, siman n yap s ndan
uzakla arak siman yüzeyinin mat ve yumu ak bir hal
almas na sebep olmas yla5 aç klanabilir. Bu nedenle
restorasyonlar n simantasyonu s ras nda siman n kan
kontaminasyonunun önlenmesi, simanlar n mekanik
özellikleri üzerinde olumlu etki yapacakt r.

etkilerini ara t rm lar, test edilen be siman n retantif
dayan kl l 5 n n azald 5 n gözlemlemi lerdir.
Geçici amaçla kullan lan simanlar, genel
olarak çinko oksit ve çinko oksit-öjenol olmak üzere iki
ana gruba ayr lmaktad rlar.18 Çinko oksit-öjenol
simanlar iyi bir kenar kapatma (sealing) kapasitesine
ve antibakteriyel özelli5e sahiptir.19 Bununla birlikte
öjenol bazen allerjiye neden olabilmektedir. Bu
nedenle öjenole kar
hassasiyeti olan hastalarda
öjenolsüz geçici simanlar kullan lmal d r. Ayr ca
öjenollü simanlar n akrilik rezin restorasyonlarda renk
de5i ikli5ine neden olabildi5i için dikkatli kullan lmas
gerekti5i belirtilmektedir.18
Bu çal mada incelenen geçici simanlar n biri
çinko oksit öjenol siman, di5eri ise öjenol ihtiva
etmeyen simand r. Sonuçlara göre kan kontaminasyonu, geçici amaçla kullan lan simanlar n hem
kompressif dayan kl l k, hem de sertlik de5erinde
azalmaya neden olmaktad r. Ayn
ekilde ba ka
ara t r c lar taraf ndan da siman n su, tükürük ve kan
ile temas etmesi sonucunda olu an bozulman n,
dayan kl l k ve sertli5ini etkiledi5i belirtilmi tir.4-6
Dental materyallerin sertliklerinin belirlenmesinde Vickers, Brinell, Knoop, Rockwell, Shore A ve H.
Mayer Wegelin sertlik testleri uygulanmaktad r. 1,5 Bu
yöntemlerin bir ço5u, farkl ekillerdeki uçlar n, belli bir
yük alt nda materyal yüzeyine uygulanmas yla, materyalin gösterdi5i direncin ölçümüne dayanmaktad r. Bu
testlerden hangisinin seçilmesi gerekti5i test edilecek
materyale ba5l d r. Simanlar için uygun olmas nedeniyle bu çal mada Vickers sertlik testi kullan lm t r.5
Vickers testinde, yüzeyleri aras ndaki aç 136 derece
olan, elmas piramit kullan l r. Çökme izi romboid ekilli
olup, Vickers sertlik numaras (VHN), uygulanan
yükün, çökme alan na bölünmesi ile bulunur. Materyal
ne kadar sertse, sertlik numaras da o kadar büyük
olmaktad r.1,5
Bu ara t rmada daimi simanlarda en yüksek
sertlik de5eri, resin (173.40 VHN) simanda, en dü ük
de5er ise polikarboksilat simanda (70.60 VHN) saptanm t r. Geçici simanlarda ise, en yüksek sertlik de5eri
öjenolsüz siman olan Provilat (50.00 VHN) da, en
dü ük de5er ise, öjenollu siman olan Tempbond
(41.40 VHN) da tespit edilmi tir. Resin simanlar n
fiziksel ve mekaniksel özellikleri, kimyasal yap lar
nedeniyle otopolimerizan akriliklere benzer. Di5er
simanlardan daha dirençlidirler ve a5 z s v lar ndan
daha az etkilenirler. Çinko oksit-öjenol siman da ayn
ekilde kimyasal yap s ndan dolay bas nca, kopma ve
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